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Bij een korte navraag bleek dat de meesten onder 
jullie uitkijken naar een volgende Nieuwsbrief. 
Vanuit deze behoefte hebben Anouk, Edith en 
Daniël zich voorgenomen om in 2019 opnieuw 
enkele nieuwsbrieven te schrijven. William wil 
meewerken als fotograaf. 

Wij wensen jullie een Kunst(h)artig jaar 2019!

Maar we hebben jullie ook nodig want we willen 
ons voornemen haalbaar maken. Daarom doen 
we een warme oproep naar iedereen met enig 
schrijftalent. We zouden graag tot een redactie 
van minstens vijf personen komen zodat niet al 
het werk op dezelfde schouders terecht komt. 
Maar ook indien je niet permanent in de redactie 
wil zitten, is een vrije bijdrage welkom. 

Er kunnen bijvoorbeeld korte verslagen van een 
museumbezoek gemaakt worden of je kunt je 
ervaring op een kunstevenement weergeven. 
Maar het kan evengoed over interessante 

DE NIEUWSBRIEF,
TERUG VAN
WEGGEWEEST!

anekdotes in je atelier of in de cursus gaan. Wil 
je één bepaald werk of een kunstenaar centraal 
stellen in een editie, dan kan dat ook!

Drie uitgaven in een werkjaar lijkt ons ideaal: 
Rond Nieuwjaar, in het voorjaar en in de herfst. 

Wie wil meewerken kan een van ons aanspreken 
of een mailtje sturen naar kunsthart@
telenet.be ter attentie van de redactie van de 
Nieuwsbrief.

We hopen op heel wat reacties!

Anouk

Edith

Daniël

William

Terug naar overzicht
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Een heerlijke warme HETE ZWOELE 
zomerdag op vrijdag 29 juni 2018. 

Dit sinds vijf jaar terugkerend evenement kende 
wederom een groot succes.

Ingrediënten voor dit groot succes: gewoon 
heerlijk weer, eigen kostje meebrengen én … 
het belangrijkste: een goed humeur en een 
fantastische ambiance.

En ….. het weer was ons inderdaad méér dan 
gunstig gezind (weeral). Een 40-tal kunstharters, 
vrienden en familie  konden genieten van 
een barbecue, vakkundig bediend door een 

MIDZOMERFEEST
Heerlijke BBQ

Terug naar overzicht
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zwetende en hijgende Sven, bijgestaan door een 
al even zwetende en zwoegende Giséla.

Bedankt Sven en Giséla voor al die moeite 
trouwens.

Drank kon besteld worden aan de bar bij Ellen en 
Edith. Ook hier werd gezweet ! 

Ellen had bovendien een zelfgemaakt 
godendrankje bereid: uiterst koel bruisend 
water mét stukjes limoen, citroen, munt en 
blauwe bosbessen. Een fantastisch lekker koel en 
dorstlessend drankje.

De formule dat iedere feestdeelnemer zijn eigen 
stukje vlees en/of vis meebrengt blijkt een succes 
te zijn.

De grote variëteit aan groentjes, pasta, 
couscous en aardappeltjes werden met veel 
liefde gemaakt door Edith, Ellen, en Rosette. Ja, 
mag ook al eens gezegd worden, vind ik.

Ook aan Bart nen dikke merci voor de vele hulp 
in de keuken, zijn biotoop, zoals hij zelf zegt.

"En dat het smaakte was een understatement."

Met zijn allen gezellig keuvelend, lachend, 
genietend onder de treurwilg achteraan in de 
tuin van Kunst(h)art, werd er nagepraat tot laat 
in de avond, mét een mooie zonsondergang en 
met knisperend hout.

Kan het nog mooier?

Afspraak volgend jaar onder dezelfde 
treurwilg en nogmaals: de afwezigen 
hadden – zoals altijd - ongelijk, groot 
ongelijk!

Terug naar overzicht

! Edith
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MET DE BUS NAAR
“LE PALAIS DES BEAUX 
ARTS” te LILLE
Die zaterdag beloofde opnieuw een mooie, 
zonnige dag te worden, de zoveelste op rij die 
week.

Iedereen was mooi op tijd, om stipt 8u30, aan 
het station Gent-Dampoort.

Doch, wegens reorganisatie van de verkeers-
reglementen voor de bussen en autocars - die 
thans achteraan het terrein van de parking 
Dampoort hun passagiers moeten ophalen en 
uitladen- was het even zoeken naar onze bus van 
Selectacars.

Zaterdag 2 juni 2018
van 8u30 tot 18u30.

Terug naar overzicht



Kunst(h)art vzw     Wolterslaan 16     9000 Gent     09 228 70 21     kunsthart@telenet.be     www.kunst-h-art.be

Kunst(h)art vzw © Alle rechten voorbehouden

6/ 33

Februari 2019
Jaargang 11 - Nr. 1

TERUGBLIK

Februari 2019
Jaargang 11 - Nr. 1

Terug naar overzicht

Met een klein half uurtje vertraging vertrok onze 
sympathieke buschauffeur richting Lille, zijn bus 
volgeladen met blijgezinde en enthousiaste 
mensen.

Met 18 waren we: leden, ook niet-leden én zelfs 
iemand die via UIT-Gent wilden genieten van 
deze uitstap.

Bij vertrek deelde Edith aan iedere reisgenoot 2 
reepjes “merci”tjes uit, alvast als dankbetuiging 
voor hun deelname.

De rit duurde ongeveer 1 uurtje. Het museum 
ligt midden in het oude centrum van Lille, op de 
Place de la République.

Vanwege de omvang van de permanente 
collectie wordt het Palais des Beaux-Arts van Lille 
beschouwd als het tweede algemene museum 
van Frankrijk, net na het Louvre.

Het museum is gebouwd van 1885 tot 1892. 
Het is een karakteristiek voorbeeld van de 
monumentale architectuur van het einde van de 
19e eeuw.

Na een totale herinrichting in 1997 zijn op de  
22.000 m² van het museum vooraanstaande 
collecties ondergebracht van Europese schilder-
kunst (Rubens, Van Dyck, Goya, Delacroix, enz.),

enkele belangrijke werken die de 19e eeuwse 
Franse schilderkunst vertegenwoordigen

(Bélisaire van David, L’après-dîner à Ornans 
van Courbet en Le Sommeil van Puvis de 
Chavannes) een belangrijk kabinet met 
tekeningen (waaronder 40 schetsen van Rafaël), 
een beeldengalerij (Carpeaux, Rodin, Claudel, 
Bartholdi…) en keramiek uit de 17e en 18e eeuw.

Het museum beschikt eveneens over een 
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vijftiental 18e-eeuwse maquettes van Noord-Franse en nu 
Belgische vestingsteden.

Ellen en Edith regelden de toegangskaarten aan de kassa én dan 
kon het bezoek beginnen.

! Edith &  Anouk & Pascal & Noël

Terug naar overzicht
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In de TUIN... of ...
“JARDIN de FAIR"
Kunst(h)art is er weer eens in geslaagd haar doel te 
bereiken en dit dankzij de deelname door enkele 
enthousiaste leden aan de buitententoonstelling 
“Jardin de Fair 2018”.

Even dit doel situeren: Kunst(h)art wil een sociaal-
artistieke vereniging zijn. Meer specifiek en in 
mensentaal uitgedrukt: ze wil een warm nest zijn 
waarin eenieder welkom is om zich artistiek te 

ontplooien en zodoende iedereen ook de kans 
biedt om elkaar te ontmoeten... te verbinden. 
Kunst(h)art wil daarbij ook buiten haar muren 
treden waar ze al vaak succesvol in slaagde. Onze 
deelname aan 'Jardin de Fair' paste dan ook 
perfect binnen Kunst(h)art's betrachting!

Jardin de Fair is een openluchttentoonstelling 
welke het Guislain-ziekenhuis voor de vijfde 

Terug naar overzicht
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maal organiseerde met haar editie van 2018 
(september en oktober). Wat ze daarmee wil 
bereiken formuleert ze best zelf:

Jardin de Fair creëert in en rond de tuinen van het 
P.C. Dr. Guislain een artistieke ontmoetingsplaats 
waarbij deelnemende kunstenaars tijd en ruimte 
krijgen om uitdrukking te geven aan hun visie 
op samenleving en maatschappij, vertrekkend 
vanuit een gezamenlijk thema.

Voor 2018 was dit thema 'Verlangen' met als 
werktitel "En dat is verlangen".

Menig artistieke organisatie en kunstenaar werd 
door de organisator aangeschreven om hun 
kunstproject rond dit thema in te dienen.

Na een selectie zouden de kunstwerken in de 

tuinen van het instituut worden geëxposeerd.

Kunst(h)art is onmiddellijk op deze kans 
gesprongen! Een enthousiast team van zes 
leden, zijnde Beatrice, Erna, Geertrui, Daniël, 
William en Sam nam dit thema gretig aan.

Dankzij heel intens brainstormen, een sterke 
creatieve inzet en enkele handige Harry's 
(William en Daniël) kwam ons kunstwerk 
verbazend vlot tot stand. Al vlug werd besloten 
om een gezamenlijk werk te maken, een 
'Gesamtunstwerk" aldus volgens het kunstjargon.

Een financiële tussenkomst van ons welwillend 
bestuur was ook heel welkom.

Heugelijk nieuws kwam er al snel toen 'het 

Terug naar overzicht
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Guislain' ons liet weten dat ons project werd 
geselecteerd voor dit kunstevenement. Ons 
lobbywerk zal allicht ook geholpen hebben.

Wat was nu het uiteindelijke artistieke resultaat? 
Even belichten:

Erna's idee om 'de deur' als metafoor voor 
het thema 'Verlangen' te gebruiken werd 
unaniem aanvaard door het team. Wat kan je 
al niet ontdekken wanneer je een deur opent? 
Misschien een verrassing of vrijheid... Of een 
deur die net niet open kan, opgesloten zitten als 
negatie van verlangen. Noem maar op, inderdaad 
vele redenen om voor 'de deur' te kiezen.

De teamleden bewerkten en/of verwerkten 
daarna elk afzonderlijk hun 'deur'. Ieder zou 
zijn project een toepasselijke titel of een 
begeleidende tekst (mee-)geven.

Voor het gezamenlijk opstellen van de deuren 
tijdens de expositie kozen we voor een soort 
Stonehenge-formatie. Een cirkelvormige 
installatie. Het resultaat moest dan ook als 
een 'Gesamtkunstwerk' overkomen waarbij 
de deuren, met elkaar in verbinding staande, 
meteen ook één geheel vormden.

Wat kon je nu bij elke 'deur' als toeschouwer 

beleven? Even elke deelnemer apart belichten:

Beatrice verwerkte een zeer mooi gekozen en 
oude versleten deur met een zichtbaar heftige 
historiek tot een ecologische boodschap... een 
speels en heel sfeervol werk!

Erna's installatie bracht kunst en humor samen 
(wat een zeldzaamheid is). Een bokaal water, een 
deur en een tekstje suggereerden het verhaal van 
een visje, Blurpke, dat uit haar waterbokaal was 
gesprongen en door haar 'deur van verlangen' 
was weg gezwommen ... gedreven door een 
drang naar vrijheid!

Geertrui beschilderde heel expressief een 
beglaasde deur met haar eigen beeltenis. Haar 
werk droeg de poëtische (en tot nadenkend 
nopende) titel: '… en wat als het verlangen mijn 
inhaalt of als ik het verlangen vang?'

Daniël zorgde voor een andere boeiende 
opstelling: door een eerste 'inkijkdeur' kon je 
een tweede deur ontdekken beschilderd met 
een reeks achter elkaar staande deuren die quasi 
naar het oneindige reikten. Zijn toepasselijke 
titel was dan ook '… Een inkijk … Een myriade 
van verlangens!'

Sam pakte zijn 'deur' in als een cadeau omwikkeld 

Terug naar overzicht
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in sprankelend geschenkpapier met een reuze 
strik eromheen . Een cadeau geef je (liefst) 
uit verlangen, open je in volle verlangen (wie 
begeert er nu geen presentje)! 

Is trouwens 'het verlangen' op zich niet een 
geschenk door het leven zelf aan ons geschonken?

William ging dan weer anders te werk. Zijn deur 
stond symbool voor een verlangen naar het 
privé-leven van weleer. De tijd vooraleer de 
virtuele wereld ons in zijn greep had. Toen er van 
pc's, smartphones, Cams, games, Facebook en 
Fake News nog geen sprake was. Zijn deur is niet 
fictief-virtueel maar wel echt!

Voila, hopelijk kreeg u een mooie kijk op wat 
Kunst(h)art voor Jardin de Fair heeft gepresteerd.

Besluitend: door ook hier extern te gaan via de expo 
'Jardin de Fair' hebben de deelnemende leden 
moeten ontwerpen, samenwerken en zich verder 
artistiek kunnen ontplooien. Was dat inderdaad 
niet het doel van onze vereniging? Bovendien 
kreeg ons 'Gesamtkunstwerk' heel wat lovende 
kritiek van zowel organisator 'het Guislain' als 
van de bezoekende kunstliefhebbers.... dubbel 
geslaagd zou ik zeggen!

Nog heel veel dergelijke kansen voor Kunst(h)art 
geef ik hier dan ook graag mee als... verlangen!

! Sam &  Daniël & William

Terug naar overzicht
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Naast het Kunst(h)art-groepswerk deden nog 
talrijke Kunst(h)arters op individuele manier 
mee aan 'Jardin de Fair': Daniël Boone, Geertrui 
Daem, Erwin Impens, Emiel Lissens, Viktoriya 
Pauwels, Kokou Senavon, Karine Verdonck, 
Rita Volckaert, Jean-Claude Steens, Beatrice De 
Moor, Vera Putman en Craig Clarcke.

Dank aan iedereen die zich inzette voor dit 
project en dank aan P.C. Dr. Gislain voor de 
uitnodiging.

Terug naar overzicht
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Met in gedachten de herdenking van de grote 
oorlog, lag het natuurlijk voor de hand, dat 
Kunst(h)art dit jaar voor het thema “VREDE” 
koos, dit thema sloot mooi aan bij het vredesjaar 
2018 en inspireerde vele Kunstharters tot het 
creëren van prachtige en originele werken. Dat 
daar veel tijd en denkwerk aan vooraf gaat, zal 
niemand verbazen.

Maar ook achter de schermen wordt naarstig 
gewerkt. Alle werken moeten geklasseerd 
worden om deze te verzekeren, de sokkels 
ondergaan na inspectie een opfrisbeurt, een 
affiche moet ontworpen worden, uitnodigingen 
en flyers worden voorzien van de juiste tekst en 
eventuele sponsors. De affiches worden verspreid 
en op diverse locaties opgehangen, uitnodigen 
worden verzonden en/of onder de leden verdeeld. 
Dit jaar heeft Kokou als sandwichman samen 

met Leonel in de binnenstad flyers rondgedeeld, 
om zoveel mogelijk ruchtbaarheid te geven aan 
onze jaarlijkse groepstentoonstelling.

Gelukkig kan Kunsthart ieder jaar tentoonstellen 
in het historische pand het Hof van Ryhove, 
een prachtige locatie midden in het centrum van 
Gent, doch het is niet gemakkelijk deze ruimte 

EXPO
"VREDE"

Terug naar overzicht
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om te toveren tot een tentoonstellingsruimte. 
Maar ieder jaar slaagt een groep vrijwilligers er 
weer in panelen en sokkels zo op te stellen om 
voldoende ruimte te creëren om alle werken een 
plaats te kunnen geven.

Er wordt heel wat overleg gepleegd, verplaatst, 
geschoven voordat alles een definitieve plek 
heeft gekregen, zodat ieder kunstwerk zoveel 
mogelijk tot zijn recht komt. Met een vijftigtal 
deelnemers en 150 werken is dat een hele 
heksentoer, maar na 2 dagen samenwerking, 
mocht het resultaat er zijn.

Vrijdagavond 2 november was de openings- 
receptie en mochten de deelnemers van deze 
groepstentoonstelling rekenen op een groot 
aantal leden, familie en vrienden. Met een 
ludieke speech opende Burgemeester Daniel 

Termont deze tentoonstelling. Ook Schepen 
Annelies Storms liet zich niet onbetuigd met 
een lovende speech over Kunsthart en over deze 
tentoonstelling in het bijzonder.

Terug naar overzicht
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Gedurende twee weken brachten ca. 1.300 
belangstellenden een bezoek aan de expositie. 
Vooral de diversiteit over de opvatting van 
“vrede”, gaf weer dat vrede een woord is met 
boordevol inhoud en dat de artiesten daarin 
geslaagd zijn dat weer te geven.

Alle deelnemers, en allen die hieraan hebben mee- 
gewerkt, kunnen terugblikken op en prachtige 
en succesvolle tentoonstelling. En hopelijk zal 
het nog meer leden aanzetten om deel te nemen 
aan de groepstentoonstelling van 2019.

Terug naar overzicht
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! Ellen  &  Anouk

Terug naar overzicht
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Terug naar overzicht

William 
Dewaegenaere
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De Bibbar is een sympathieke ruimte waar we gezellig 
een koffie kunnen drinken, een stukje eten, een van de 
werken uit de bib raadplegen. Wat een verschil met 
het hokje waar vroeger de koffie en de drankautomaat 
stond! Sven heeft van de nieuwe ruimte een pareltje 
gemaakt.
Ook worden er bepaalde avonden gepland met een 
gezellige babbel,  drankje en een hapje zoals op vrijdag 
21 december met de croque-monsieurs. Het werd 
alvast een gezellige avond.

Nieuwjaar 
in de Bibbar 
Interview met 
Martine Goddyn
Het is dinsdagmorgen 10 uur 
en we bevinden ons – waar 
anders? – in de Bibbar met 
een dampende kop koffie en 
lekkere koffiekoeken, Martine 
en ik...

Maanden is er intensief gewerkt om de Bibbar 
in orde te krijgen: plamuurwerk, een nieuwe 
toog, netjes afgewerkte gezellige gordijnen en 
tenslotte de bibliotheekkast die dank zij Martine 
professioneel geordend werd. Dit is meteen de 
aanleiding voor ons gesprek.
Op dinsdagmorgen om 10 uur zijn voorlopig 
alleen de binnenhuisschilders aan het werk in 
de gang, maar tegen de middag komen ook 
Leonel en Ellen binnen piepen.

Terug naar overzicht
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Dag Martine, hoe ben jij eigenlijk bij Kunst(h)art 
terechtgekomen?
Martine: Mijn eerste activiteit hier was een 
basiscursus tekenen van Anouk. Hoe ik daar precies 
terechtgekomen ben, kan ik moeilijk zeggen maar 
ik woon in de buurt en kende Kunst(h)art wel. Het 
was vooral via mond aan mondreclame, denk ik.
Aan die lessen van Anouk heb ik enorm veel 
gehad want ik heb aan het derde deel zelfs twee 
keer deelgenomen. Anouk leert je niet alleen 
technieken maar helpt je ook je zelfvertrouwen 
op te bouwen. Iedereen werd er aangemoedigd 
om op zijn/haar eigen manier met zijn eigen talent 
te werken! Het gaat niet alleen om precisie maar 
evenzeer om loslaten…

de aquarelcursus gestart.

Hoe ben je er eigenlijk toe gekomen om de bib 
te organiseren?
Martine: Iedereen herinnert zich nog wel die grijze 
kast in de gang waar de boeken met een stofwolk 
uit tuimelden als je die opentrok. Ik vond dat deze 
werken wel wat meer respect verdienden en 
Anouk vond het een goed idee toen ik voorstelde 
om alles wat deftig te klasseren. 

Twintig jaar geleden had ik al eens een initiatie- 
cursus tekenen, schilderen en boetseren gevolgd 
aan de academie. Kunst(h)art is uiteindelijk de 
katalysator geweest om weer iets creatiefs te 
doen. Na de cursus bij Anouk hadden we met 
enkele deelnemers de behoefte om mekaar 
te blijven ontmoeten en dat is uitgemond in 
de kleine tekengroep die nu al twee jaar elke 
vrijdagvoormiddag samenkomt in Kunst(h)art. 
Heb je ook nog andere cursussen gevolgd? 
Martine: Onlangs ben ik hier bij Kunst(h)art met 

Terug naar overzicht
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Dat heeft heel wat meer tijd in beslag genomen 
dan ik oorspronkelijk gedacht had, temeer daar 
ik alles in rubrieken wou onderbrengen zodat de 
lezers gemakkelijk hun weg zouden vinden in de 
vernieuwde bib. Gelukkig kreeg ik ook regelmatig 
hulp van Erna.
Wat zijn de verschillende rubrieken eigenlijk?
Martine: Er zijn verschillende rubrieken die 
telkens met een sticker met specifieke kleur 
worden aangeduid.
De stickers zijn op de boeken aangebracht en 
binnenkort komt er een duidelijke affiche met 
een overzicht, maar ik kan het hier al even uit de 
doeken doen voor wie al zijn weg wil vinden:
De rubrieken zijn:
•  Wit + blauw : geschiedenis van de schilderkunst 
tot de 18de eeuw – het gaat hier vooral om 

informatie en kennis 
• Blauw: plaatsen, steden, reizen (ook nog een 
gedeelte algemene geschiedenis) – het gaat er hier 
vooral om inspiratie op te doen.
• Rood: dieren en natuur en ook tuinen, eveneens 
tijdschriften wonen – weer bronnen voor inspiratie
• Geel en groen: 19de eeuw tot halfweg 20ste 
eeuw  o.a. impressionisme/expressionisme
• Lichtgroen: actuele kunst en tijdschriften – een 
duidelijk te beperkte verzameling
• Wit: architectuur
• Zwart: teken- en schildertechnieken
• Donkergroen: materialen en technieken 
keramiek
• Geel: keramiek artistiek benaderd + tijdschriften

Heb je al reacties gekregen van mensen?
Martine: Iemand vroeg mij onlangs zeer concreet 
naar foto’s van bekende figuren. Misschien is het 
wel nodig dat de lezers mij ook duidelijk maken 
welke zaken ze nog wensen bij de verdere 
uitbouw van de bibliotheek. Iedereen kan mij 
daarover aanspreken of je kan het laten weten 
aan Anouk of via mail. 

Heb je een bepaalde boodschap voor de lezers?
Martine: Nu iedereen het systeem van de stickers 
kent zou ik het wel erg op prijs stellen indien de 

Terug naar overzicht
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boeken weer bij de juiste rubriek terechtkomen. 
Met de Bibbar is er een ideale ruimte gekomen 
om de werken te raadplegen. We nemen de 
boeken dus niet mee naar het atelier maar je 
kan altijd kopieën nemen natuurlijk.
Zoals ik reeds aangaf zijn werken over actuele 
kunst bijzonder welkom. Voor je een stapel 
boeken meebrengt, vraag ik wel om eerst even 
met mij of met Anouk contact op te nemen om 
te weten in hoeverre deze werken de huidige 
niet overlappen. 
Laat gerust weten of jullie meer in informatieve 
of eerder visuele werken geïnteresseerd zijn.
Hoe belangrijk is literatuur over kunst volgens 
jou?
Martine: Naslagwerken in verband met diverse 
technieken zijn heel belangrijk voor ons. Mij 

lijkt het dat de werken die we hier vooral 
nodig hebben inspirerend moeten zijn. Je hebt 
natuurlijk massa’s visuele illustraties op het 
internet maar velen onder ons houden toch nog 
van het tastbare aspect van een boek.  Het is 
even leuk om in een kunstboek weg te dromen 
als om in de stad te verdwalen…
Is er een stroming of een kunstenaar die voor 
jou belangrijk is?
(zonder aarzelen en met een brede glimlach) 
EMIEL CLAUS. Het licht! Het ‘illuminisme’! In de 
zon, in het zand, naast de beek… en je zit er zelf 
zo bij!
Met je laatste commentaar wordt het al direct 
zomer! Hartelijk dank voor dit interview! 

! Daniël

Terug naar overzicht
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LIDMAATSCHAP 2019:
Wens je ook in 2019 lid te zijn van 

Kunst(h)art vzw?
Gelieve dan jouw inschrijvings-

document online te vernieuwen op 
www.kunst-h-art.be of een formulier 

op te halen in het bureel 

Alvast bedankt!

GENTSE FEESTEN:
Kunst(h)art heeft, sinds een aantal jaren, een vast 
plaatsje op de Groentenmarkt tijdens de Feesten. 
En elk jaar promoten wij daar onze vereniging.
Wij verkopen er zelfgemaakte keramiek, enkel 
en alleen ten voordele van Kunst(h)art, voor de 
algemene werking.
BERICHT GERICHT AAN DE KERAMISTEN: kunnen 
jullie eens brainstormen, eens nadenken en 
bespreken wat een mogelijk project voor dit jaar 
zou kunnen wezen?
ALLE IDEETJES ZIJN WELKOM PER E-MAIL OF…  
SCHRIJF ZE OP EEN PAPIERTJE EN GOOI ZE IN 
HET METALEN DOOSJE AAN DE HOOFDINGANG, 
RECHTOVER HET BUREEL.
BELANGRIJK: ten laatste tegen 1 maart 2019 in te 
dienen (thema expo en Gentse Feesten onderwerp)

GROEPSTENTOONSTELLING:
De volgende groepstentoonstelling van Kunst(h)art 
vzw, gaat door van 14 december 2019 tot en met 
29 december 2019.
HET THEMA VOOR DEZE TENTOONSTELLING 
IS NOG NIET BEKEND. GRAAG JULLIE MENING, 
IDEETJES, VOORSTELLEN,… 
Enkele overwegingen i.v.m. een eventueel onderwerp :
• 2019 = jaar van het zwijn, één van de tekenen van 
de chinese dierenriem
• In 2019 viert Vlaanderen Pieter Breugel de Oude 
n.a.v. de 450ste verjaardag van zijn dood;
• Bohemian, Metallic, Goud en “Cosy chic” zijn in 
voor 2019;
• De zero-waste trend maakt zijn opmars;
• Kh is 15 jaar.

http://www.decoratie-debie.be/nl/schilderen
http://www.kunst-h-art.be/InschrijvingsformulierWebsite.pdf
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Tijdens de voorbije maanden heeft 
iedereen wellicht opgemerkt dat er 
diverse vergaderingen plaats hadden 
in Kunst(h)art, soms in de centrale 
ruimte, soms in de nieuwe BibBar. 
Sommigen van jullie hebben zich daar 
zelfs spontaan bij aangesloten maar 
het is wellicht niet voor iedereen 
duidelijk waarover het gaat. Daarom 
dit artikel. 

Onder impuls van een kleine groep werd 
Kunst(h)art destijds opgestart en hun 
gedrevenheid heeft er in de loop van de jaren 
niet alleen voor gezorgd dat we momenteel voor 
een waaier aan activiteiten in een uitzonderlijk 
kader met de nodige voorzieningen gevestigd 
zijn maar ook dat het ledenaantal stilaan richting 
200 gaat. 

Ondertussen zijn er niet alleen zoveel leden, maar 
ook veel activiteiten, cursussen en praktische 
zaken te regelen zodat het onmogelijk te dragen 

is door een handvol mensen. Om de nieuwe 
uitdagingen voor Kunst(h)art in 2019 gerichter 
aan te pakken, hebben we opnieuw een beroep 
gedaan op Toolbox.

Wie of wat is Toolbox?

Daarop hebben ze zelf een antwoord gegeven: 

ToolBox vzw gelooft dat de samenwerking 
tussen actoren van de private sector en deze 
van de sociale sector leiden tot grotere sociale 
impact en een verrijking zijn voor beiden.

‘Out of the box’
met Toolbox

http://www.toolbox.be/nl/
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ToolBox omkadert vrijwilligers, die hun tijd en 
expertise pro bono ter beschikking willen stellen 
en organisaties uit de sociale sector die een vraag 
hebben om hun organisatie te ondersteunen.

ToolBox begeleidt jaarlijks meer dan 60 
organisaties en zij kunnen daarvoor rekenen op 
ruim 160 vrijwilligers.

Om Kunst(h)art  beter te ondersteunen heeft 
Toolbox ondertussen verschillende sessies 
georganiseerd waarop zij met een beperkt aantal 
leden (met afgevaardigden uit alle ateliers) 
ingingen op de doelstellingen, de reglementen, 
de werking, de sfeer, het vrijwilligerswerk, het 
welbevinden van de leden etc…  Door de hulp 
van Toolbox met een insteek van buitenaf 
dus, slaagden we erin om tot een verfrissende 
kijk te komen op de eigen activiteiten. Naar 
aanleiding hiervan werd er ook ingezet op een 

vernieuwd en duidelijk reglement waarbij alle 
ateliers betrokken werden en iedereen baat zal 
bij hebben. 

We hebben gemerkt dat veel leden zich spontaan 
inzetten en vrijwiligerswerk willen doen. Kunst(h)
art zal een INFO-moment organiseren zodat 
alle geïnteresseerden zelf kunnen uitmaken 
waarvoor ze zich in wensen te zetten.

De coachen van ToolBox voor Kunst(h)art:

Marleen Bultinck Jettie Van Caenegem

! Daniël & Info ToolBox vzw
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Wie “Kunst(h)art” zegt, zegt ook 
“zelfontplooiing”. En met dat woord 
is men in één adem bij de cursussen 
die de vereniging aanbiedt. Cursussen 
die worden gegeven door heel 
gemotiveerde, getalenteerde en 
enthousiaste vrijwilligers. Mensen die 
geloven in het doorgeven van kennis 
en zich met hart en ziel inzetten voor 
de deelnemers.
Met zorg wordt elk jaar een heel 
gevarieerd artistiek aanbod gegeven. 
Voor ieder wat wils, zeg maar.
Een ruim aanbod aan betaalbare 
prijzen. 

Hoe het begon…
Net zoals een sportman dient te trainen, dient 
een goed tekenaar veel te oefenen.

In het kader van dat ‘vele oefenen’ startte 
Kunst(h)art vzw, ondertussen zo’n 10 jaar 
geleden, voor het eerst met het geven van een 
cursus. Een cursus modeltekenen stond als 
eerst op het programma. En met groot succes!

Nu nog steeds kan de cursus modeltekenen op 
veel interesse rekenen. Elke lesavond ontvangen 
de begeleiders Léonel en Ellen, 20 à 25 

deelnemers, zowel leerlingen als professionele 
kunstenaars.
Er wordt gestart met 3 poses van telkens 5 
minuten om er in te komen en om te wennen aan 
het model. Stilletjesaan worden de poses langer, 
met een maximum duurtijd van 20 minuten.

De aangename, gezellige sfeer bevordert de 
resultaten.
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Niets gaat echter vanzelf… De resultaten zijn 
navenant de inzet. Modeltekenen is een 
discipline die constant oefenen vergt.

De sessies zijn zeer open. Materiaal en drager 
kiest men zelf en niemand wordt gedwongen 
om het model volledig te tekenen. Zo kan men 
zich toeleggen op een detail of op een portret. 
Het feit dat alle disciplines zijn toegelaten levert 
een grote variëteit: modellen in klei, olieverf, 
aquarel, houtskool, stiften,… noem maar op.

Het voornaamste is dat de uitvoerders zich 
goed voelen tegenover het model. Kunst(h)art 
kan rekenen op zeer professionele modellen. 
De vereniging is daar heel dankbaar voor. Wij 
hebben veel respect voor hen. Het is dankzij de 
modellen dat we een dergelijke cursus kunnen 
geven.

Heb jij zin om eens een cursus mee te maken? 
Sluit je aan bij ons. Je hoeft geen opleiding te 
hebben genoten. De begeleiders zullen jou met 
plezier de knepen van het vak uitleggen.

Nieuw in 2019:
Het systeem van de 10-beurtenkaart
Op vrijdagvoormiddag kan je vanaf februari 
2019 terecht in een begeleid atelier waar er 
diverse tekentechnieken zullen aangeleerd 
worden. Dit atelier zal werken met een 
beurtenkaart. Bij elke deelname wordt jouw 
beurtenkaart afgestempeld. Kan je eens niet 
komen? Geen probleem. Je verliest geen beurt 
en dus ook geen geld.

De aan te leren technieken worden mee 
aangegeven door de deelnemers.

Het ideale atelier voor zij die er op hun eentje 
niet toe komen om te tekenen of voor zij die met 
vragen zitten en begeleiding wensen. Een atelier 
met een ongedwongen sfeer.

Interesse? Vraag meer informatie aan via 
kunsthart@telenet.be of kijk alvast eens op de 
website www.kunst-h-art.be
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Enkele ervaringen:

“Vele jaren al kom ik naar de ateliers. Ik volgde 
al verschillende workshops: olieverf, aquarel, 
etsen en altijd modeltekenen. De lessen worden 
professioneel gegeven, met veel kennis en in 
een gemoedelijke sfeer. Ieder kan er een stukje 
droom waarmaken op eigen tempo. Kunsthart 
is voor mij als een warme familie waar iedereen 
om elkaar geeft.”  Annick Vercruysse

“Heel fijne en interessante lessen in een heel 
leuke en ontspannen sfeer. Top!” Siska Vanlerberghe

“Zeer warme en aangename sfeer. Enthousiasme 
van de begeleiding werkt aanstekelijk. Goed 
opgebouwde cursus met veel voorbeelden, 
voortonen van technieken en ruim de tijd om zelf 
bezig te zijn.” Anne Mie Van Hove

“Vriendelijk en bescheiden. Niets arty-farty.” 
Bert De Fré

Over "Basiscursus tekenen deel 2",
door Magdalena Van Renterghem

Altijd al op de grenzen van mijn tekenen gebotst. 
Vooral de vragen: “Hoe krijg ik gebouwen en 
cirkels in perspectief?” of “Hoe kan ik levenloze 
dingen omtoveren tot schitterende objecten via 
licht en schaduw?”. Ach, het zijn maar enkele van 
mijn vele vragen.

In de basiscursus tekenen 1 en deel 2, die ik nu 
volg, heeft Barbara al veel antwoorden gegeven. 
En natuurlijk is er tussen “weten” en “tekenen” 
de lange weg van geduldig oefenen te gaan. We 
krijgen basisinzichten zodat we in de les daar 
volop kunnen op oefenen. Met de regelmaat 
van de klok laat Barbara haar meesterlijk 
oog op onze werken vallen en geeft dan wat 
aanwijzingen waar nodig is. Ik ben super blij 
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dat ik de stap gezet om les te volgen bij kust(h)
art. Mijn tekencreativiteit raakt nu onderbouwd 
met degelijke basisprincipes. Tekenen is nu 
leuk geworden en juist dat inspireert me om 
enthousiast verder te doen.

Over "Basiscursus tekenen deel 2",
door WL

Jammer voor wie er niet bij was! De eerste tekenles 
na de winterstop was als terug thuis komen in 
de ondertussen gekende groep medetekenaars, 
nu aangevuld met enkele nieuwkomers. Ieder 
met zijn of vooral haar (er zijn veel meer 

Tekening: Magdalena Van Renterghem

Tekening: WL
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! Daniël, Léonel, Anouk & cursisten

vrouwelijke dan mannelijke deelnemers) eigen 
karakter en bijzonderheden. En het gekke en 
leuke is dat je dat weerspiegeld ziet in hetgeen 
men tekent. Zelfs in zeer eenvoudige niet 
expressieve oefeningen, zoals in het aanbrengen 
van schaduw en dégradé of grijsverloop. Op het 
eerste zicht eenvoudige dingen, maar als je het 
goed wil doen toch niet zo gemakkelijk en een 
onmisbare oefening om diepte in een tekening te 
brengen. En zo is het steeds in deze cursus. Kleine 
dingen leren, op een bijna speelse wijze, die je 
in staat stellen om geleidelijk vooruitgang te 
boeken. Het is vaak muisstil in de klas, iedereen 
is geconcentreerd bezig. En zo nu en dan gaat 
iemand een kijkje nemen bij de anderen, waarbij 
je soms versteld staat hoe men dezelfde opdracht 
anders kan invullen. En dit alles in een sfeer van 
wederzijds respect met de bedoeling te tonen 
wat je kunt en te leren van wat de ander beter 
of inspirerend anders doet. Nu en dan corrigeert 
Barbara, of moedigt ze aan met een kwinkslag 
en een gulle lach. Ik wil dit echt niet missen, en 
ben vastbesloten om volgend kwartaal verder te 
doen.
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Meer informatie over onze cursussen?
 www.kunst-h-art.be 
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ZOEKERTJES

In- en uitschrijvingsprocedure
Ken je iemand die deze tweemaandelijkse nieuwsbrief ook wenst te ontvangen? 
Zich inschrijven voor ontvangst van deze elektronische nieuwsbrief is gratis en kan gebeuren per 
e-mail. Mail ons gewoon door dat je interesse hebt in onze nieuwsbrief en vermeld het e-mail-
adres waarop je deze wenst te ontvangen. Mail naar: kunsthart@telenet.be
Wens je deze tweemaandelijkse nieuwsbrief niet meer te ontvangen?  
tuur dan tijdig een e-mail naar ons met de vermelding dat je in de toekomst 
geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen. Vermeld het e-mailadres waarop de 
nieuwsbrief toekwam. Mail naar: kunsthart@telenet.be

Bezoek onze website voor meer info: 
w w w. ku n s t- h - a r t . b e
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Vragen, 
opmerkingen, 
suggesties,...?
Deel ons deze gerust mee! Bel, 
schrijf, mail of spring eens binnen.

( 09 228 70 21 
Wolterslaan 16, te 9000 Gent 
kunsthart@telenet.be

Zoek je iets of heb je wat aan te bieden? (liefst kunstzinnig gerelateerd) Laat het 
ons weten! Kunst(h)art vzw plaats het graag en kosteloos in haar nieuwsbrief.

1. Naakt poseren:
Kunst(h)art vzw geeft op regelmatige basis lessen in modelte-
kenen en is daarvoor voortdurend op zoek naar gemotiveerde 
mannelijke en vrouwelijke modellen. 
Email: kunsthart@telenet.be of 09 228 70 21 (van maandag tot 
vrijdag, vanaf 13u tot 18u)

Terug naar overzicht




